
 

 

FUSE-PAPER 
DECEMBER 2020 

Welkom bij de allereerste FUSE-PAPER! 
Iedere maand zullen wij jullie op de hoogte houden over de ins & outs van die maand. Je kan rekenen op: evenementen, gewonnen 

prijzen, supertoffe foto’s van allerlei soorten leden, het FUSE-team en indoor upgrades waarvan je eerst niet op de hoogte was! 
 

Zo werkt het: 
Elke 1e van de maand sturen wij de nieuwsbrief uit via de mail. Deze verdelen wij in 2 secties: 

 
Sectie 1: de LOOK BACK 

In deze sectie kijken we even terug naar wat er allemaal is gebeurt in de afgelopen maand en/of zetten wij mensen en 
gebeurtenissen nog even extra in het zonnetje. 

 
Sectie 2: de SNEAK PEEK 

In de 2e sectie laten wij jullie alvast meegluren met wat er op onze kalender en to-do list staat voor de aankomende maand. Hierin 
wordt je ook even extra herinnert aan evenementen waar je dat kaartje nog voor moest halen of je kind nog voor moest inschrijven. 

Mis het dus niet!  
 

Veel lees- en kijkplezier! 
Liefs, team FUSE 

W  E  L  K  O  M  ! 



 

 

  

Na veel trainen om de 1e plek te kunnen bemachtigen in 2020 was het 
eindelijk zo ver! Fuse Battle Royale was een succes! 2VS2 battles in 
breakdance en hiphop, toffe juryleden, de leukste muziek en een hoop 
gezelligheid. Deze toppers hebben 22 november mooie prijzen gewonnen: 

HIPHOP U12    -    BREAKDANCE    -    HIPHOP O12 

1st place Sofia & Julot     Mats & Billy  Mette & Demi 
 
2nd place Sammie & Yoëlle     Boaz & Mexx  Tessel & Sophie 
 
3rd place Fiene & Oona         Sem & Thieme  Nora & Ilana 
 
4th place Robine & Ninah     Joep & Ayden  Anne & Febe 

Fuse battle royale 2020 

Sinterklaas dansfeest 
Oh wie klopt daar kinderen..? Afgelopen woensdag 2 
december organiseerden wij een sinterklaas dansfeest voor 
FUSE’ers van 4 t/m 8 jaar. Ze kwamen verkleed dansen als 
piet of sint en leerde tijdens deze les een speciale 
sinterklaas dans, kleurde een drinkbeker + kleurplaten en 
werden verwend met snoepgoed. Wij vonden het zeker 
voor herhaling vatbaar.  
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Tijdens de koude winterdagen willen wij graag dat 
onze sporters en dansers goed verzorgd blijven! Om 
deze reden hebben wij 2 nieuwe verwarmings-
blowers in de bovenzaal geplaats zodat je spieren 
lekker warm blijven tijdens bijvoorbeeld de yogales!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook is ons WI-FI signaal verbeterd, is er boven een 
goed ventilatiesysteem geplaatst en hebben we een 
gloednieuw koffiezetapparaat binnen gehaald met 
jawel: verse bonen! Naast koffie kan je hier terecht 
voor thee, chocomel, of een heerlijke cappuccino.  
We zien jullie hier dan ook graag gebruik van maken 
als dit weer is toegestaan met nieuwe maatregelen. 
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Op 10, 11 en 12 december organiseren wij een alternatieve, 
Corona-proof, online kerstshow voor onze leden! Omdat 
we geen publiek mogen ontvangen door de 
gezondheidsmaatregelen gaan we deze show LIVE 
organiseren via Youtube zodat iedereen thuis nog steeds 
lekker mee kan genieten! 
 
  FUSE RIJEN:  
  donderdag 10 december 17.45u-18.00u 
 
  FUSE BREDA & TETERINGEN:  
  vrijdag 11 december 18.15u-18.45u 
 
  FUSE SHOW-/WEDSTRIJDTEAMS: 
  vrijdag 11 december 20.30u-21.00u 
 
  FUSE RAAMSDONKVEER: 
  zaterdag 12 december 11.45u-12.00u 
 
  FUSE TERHEIJDEN: 
  zaterdag 12 december 14.00u-14.30u 
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SNEAK PEEK 
Ook warm blijven tijdens de koude feestdagen?? Vanaf deze 
week kan je de NIEUWE sweaters, hoodies, longsleeves en 
joggers bestellen via www.dansschoolfuse.nl/kleding-bestellen! 
Of maak je vrienden/familie blij met dit supertoffe 
kerstcadeautje! 
Je kan ze nu zelfs ZELF designen! Ga jij voor het blauwe logo, 
het groene logo of alleen de letters? We zien graag jullie mooie 
ontwerpkeuzes terug in een tag op social media!  

Design je eigen fuse-outfit!	

Kan je niet wachten tot het nieuwe jaar om weer te 
dansen en/of te sporten? Meld je dan snel aan voor ons 
toffe vakantierooster van 21 december t/m 3 januari! 
! T I P : probeer eens een nieuwe les uit in deze 2 
weken en ontdek je andere kwaliteiten en interesses! 
Check het rooster en meld je aan via  
www.dansschoolfuse.nl/vakantierooster. Tot dan! 

W
ij w

ensen jullie
 alvast fijne 

feestdagen en een gelukkig
 

nie
uw

jaar!	


